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 التكوين واألنشطة -1
 

شركة المنجم لألغذية )"الشركة"(، شركة مساهمة سعودية مقفلة، مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل 
رقم   الثاني    7وتاريخ    1010231822التجاري  )الموافق  1428ربيع  في 2007أبريل    24هـ  للشركة  المسجل  العنوان  يقع   .)

 ، المملكة العربية السعودية. 11451، الرياض 1544الرياض، ص ب 
 

أبناء   تابعة لشركة  مقفلة، مسجلة في   عبد هللاالشركة هي شركة  مساهمة سعودية  التي هي شركة  )"الشركة األم"(  المنجم  العلي 
)الموافق  1376ذو القعدة    11وتاريخ    1010000565تجاري رقم  الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل ال  10هـ 

 ، المملكة العربية السعودية. 11451، الرياض 2395(. يقع العنوان المسجل للشركة األم في الرياض، ص.ب. 1957يونيو 
 

تحويل   2020نوفمبر    2تاريخ  ، قرر الشركاء طرح أسهم لالكتتاب العام. كما قرر الشركاء في اجتماعهم ب2020أكتوبر    11بتاريخ  
مقفلة. باإلضافة إلى ذلك، تم تغيير اسم الشركة من "شركة   سعودية  الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة

ل  فيما يتعلق بتحوي  ثالجات المنجم" إلى "شركة المنجم لألغذية" )شركة مساهمة سعودية مقفلة(. تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية
 . (10)إيضاح  خالل الفترة الشكل القانوني للشركة وتغيير اسمها 

تقوم الشركة بمزاولة تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة والمعلبات والمواد الغذائية، وذلك من 
 خالل فروعها التالية: 

 
 موقع الفرع  رقم السجل التجاري 

 بريدة  1131026002
 الدمام  2050059043
 جدة 4030176226
 خميس مشيط 5855030212
 المدينة المنورة  4650046753
 تبوك 3550027505
 حائل  3350031238
 االحساء  2250045420
 مكة المكرمة  4031067309
 الطائف  4032032800
 جيزان  5900017953
 الرياض  1010401313
 الرياض  1010465454
 جدة 4030291805
 الرياض  1010653210
 سكاكا  3400119907

 

 أسس اإلعداد -2
 

 بيان االلتزام  2-1
( 34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي )  2021مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة

أعدت الشركة البيانات المالية على أنها ستستمر في العمل على أساس   "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.
صلوا إلى هناك توقعًا  على هذا االفتراض. لقد تو تؤثرمبدأ االستمرارية. يرى أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال توجد شكوك جوهرية قد  

شهًرا من نهاية فترة    12وال تقل عن    المنظور،معقواًل بأن الشركة لديها موارد كافية لالستمرار في الوجود التشغيلي في المستقبل  
 التقرير. 

 

وية، ويجب قراءتها جنبًا  ال تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السن 
 .  2020ديسمبر  31في  كما إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية 

 

 أسس القياس  2-2
الموظفين   تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي. وبالنسبة لمنافع

 ومنافع ما بعد التوظيف األخرى، تم استخدام التقويم االكتواري الحتساب القيمة الحالية.
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  2-3
 تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي، باعتباره العملة الوظيفية للشركة. 



 )المعروفة سابقا باسم شركة ثالجات المنجم(  شركة المنجم لألغذية
 مقفلة( سعودية )شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
  2021مارس  31 

7  

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية للشركة  -3

 
  تتماشى السياسات المحاسبية في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة 

. لم تقم الشركة  2021يناير    1، باستثناء تطبيق التعديالت على المعايير السارية اعتباراً من  2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
 بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.

 
 المالية األولية الموجزة للشركة.  لكن ليس لها أثر على القوائم 2021سري العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في عام ت

 
 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة  -4
 

لم تطبق الشركة بشكل مبكر أي معيار أو تفسير أو تعديل تم إصداره ولكنه لم يصبح ساري بعد. تم تطبيق العديد من التعديالت 
 المرحلية الموجزة للشركة.، ولكن ليس لها تأثير على البيانات المالية 2021ألول مرة في عام 

 
  ,39معيار المحاسبة الدولي   ,9 المرحلة الثانية: التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي -إحالل سعر الفائدة المرجعي  

 16والمعيار الدولي للتقرير المالي  4، والمعيار الدولي للتقرير المالي 7والمعيار الدولي للتقرير المالي 
 

تقدم هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بديل خاليًا  
 تقريبًا من المخاطر. 

 
 تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية: 

وسيلة عملية تتطلب اعتبار التغييرات التعاقدية أو التغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلحالل مباشرة، كتغييرات   ❖
 في سعر الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السائد في السوق.

تطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك لتغطية المخاطر المخصصة وتوثيق التغطية دون توقف أداة  تسمح بالتغييرات التي ي ❖
 التغطية 

توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة   ❖
 بسعر فائدة خالي من المخاطر كتغطية لمكون المخاطر 

 
 ذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.إن ه
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 التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة  -5
 

ت  عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، قامت اإلدارة بإجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسا
واإليضاحات المرفقة واإليضاح عن   والمطلوبات واإليرادات والمصاريفالمحاسبية للشركة والمبالغ المصرح عنها للموجودات  

 المحتملة. تااللتزاما 
 
 

األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وطرق الحساب والمصادر الرئيسية للتقدير هي نفسها  
في ضوء حالة عدم اليقين الحالية فيما يتعلق بـ   ذلك،. ومع  2020ديسمبر    31المالية للسنة المنتهية في    قوائمتلك المطبقة على ال

 موجودات فإن أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات قد يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعدياًل جوهريًا للمبالغ الدفترية لل  ،19-كوفيد
استمرار تطور   مع  المستقبلية.  الفترات  في  المتأثرة  المطلوبات  التطورات   لوضع،اأو  بناًء على  األثر  تقييم  اإلدارة في  ستستمر 

 (.21 يضاحالمحتملة )انظر أيًضا ا
 
 الممتلكات واآلالت والمعدات  -6

 

لفترة الثالثة أشهر   
 المنتهية في 

  
 للسنة المنتهية في 

  مارس 31 
2021 

 2020ديسمبر  31 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

 
 التكلفة: 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 537,988,035  514,532,525 في بداية الفترة/ السنة
 18,895,703  6,376,571 إضافات خالل الفترة/ السنة 

 (24,728,152)  (983,572) استبعادات خالل الفترة/ السنة
 (17,623,060)  -  بيع إلى جهة ذات عالقة

 514,532,526  519,925,524 في نهاية الفترة/ السنة
 

    االستهالك المتراكم: 
 233,871,974  233,498,868 في بداية الفترة/ السنة

 27,826,381  6,759,333  االستهالك المحمل للفترة/ للسنة
 (24,630,261)  (965,937) متعلق باستبعادات خالل الفترة/ السنة 

 (3,569,226)  -   بيع إلى جهة ذات عالقة

 233,498,868  239,292,264 الفترة/ السنةفي نهاية 
   

    صافي القيمة الدفترية: 
    

 281,033,658  280,633,260 في نهاية الفترة/ السنة
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 بضاعة  -7
 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

 
 لاير سعودي 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــ
 لاير سعودي 

 ──────── 
 315,325,512 280,811,408 بضاعة معدة للبيع 

 94,599,890 168,349,645 بضاعة في الطريق 
 10,067,177 10,431,024 قطع غيار ومواد استهالكية

  ───────  ───────  

 459,592,077 419,992,579 
  ═══════  ═══════ 

 

 مدينون تجاريون، مصاريف مدفوعة مقدما وأخرى  -8

 الشروط واألحكام الخاصة بالموجودات المالية أعاله: 
. وأنه ليس من سياسة الشركة الحصول على  يوماً   60-15تكون فترة السداد  وغالباً  إن الذمم المدينة التجارية غير مرتبطة بعمولة  

 معظمها بدون ضمانات.ضمانات بشأن الذمم المدينة وبالتالي فإن 
 

 كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة خالل الفترة على النحو التالي: 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 )مراجعة( )غير مراجعة(  
 لاير سعودي  لاير سعودي  
  ───────  ─────── 

 4,624,131 6,806,409 في بداية السنة
 2,182,278 2,395,248 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  

  ───────  ─────── 
 6,806,409 9,201,657 كما في نهاية الفترة 

  ═══════  ═══════ 
 

 األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق  -9
 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

 
 لاير سعودي 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــ
 لاير سعودي 

 ──────── 
 17,571,434 26,622,761 النقد لدى البنوك 
 2,334,795 2,609,302 نقد في الصندوق 

  ───────  ─────── 
 29,232,063 19,906,229 
  ═══════  ═══════ 

 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(   
 لاير سعودي  

ــ   ـــــــــــــــــــــــ
 لاير سعودي  

 ─────── 
 207,570,533  249,724,691 مدينون تجاريون

 (6,806,409)  (9,201,657) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
  ───────   ─────── 

 240,523,034  200,764,124 
 7,905,653  19,838,364 مصاريف مدفوعة مقدما 

 4,642,664  6,439,000 دفعات مقدمة لموردين 
 976,777  1,183,815 موجودات حق اإلرجاع 

 1,888,456  2,576,209 مصاريف مالية متداولة أخرى 
  ───────   ─────── 
 270,560,422  216,177,674 
  ═══════   ═══════ 
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 واالحتياطي النظامي  المالرأس  -10
 رأس المال  (أ )

 

( زيادة  2020نوفمبر  2هـ )الموافق   1442ربيع األول   16قرر شركاء الشركة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ   2020خالل عام  
لاير  10سهم  60.000.000لاير سعودي )مقسم إلى  600.000.000لاير سعودي إلى  150.000.000رأس مال الشركة من 

وتغيير الهيكل القانوني للشركة  عودي من الزيادة المقترحة في رأس المالس لاير 450,000,000بتحويل مبلغ  ( سهمسعودي لكل 
من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية الخاصة بزيادة رأس المال وتغيير  

(.  2021فبراير   17هـ )الموافق  1442رجب  5ي وإصدار القرار الوزاري ف. الهيكل القانوني بما في ذلك موافقة وزارة التجارة
ديسمبر  31إلى   2021يناير  1حصلت الشركة أيًضا على موافقة وزارة التجارة على االستمرار في السنة المالية الحالية من 

إعداد البيان المالي الختامي في تاريخ التحويل إلى شركة مساهمة مقفلة.  من إعفاؤها وبالتالي تم  ،2021  

 
لاير  10( بقيمة حصة 150.000:  2020ديسمبر  31)  حصة 60.000.000 منرأس المال المصدر والمدفوع  تكوني

 هي كما يلي: ملكيةلكل سهم(. نسبة ال 1،000: 2020ديسمبر  31سعودي للسهم )
 

لفترة الثالثة أشهر   
 المنتهية في 

  
 للسنة المنتهية في 

  مارس 31 
2021 

 2020ديسمبر  31 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

 %99  %99 شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم 
 %1  %1 شركة الكفاءة العقارية

 100 %  100 % 

 
 االحتياطي النظامي  (ب )

 
في كل عام. حتى يصل    الدخل% من صافي 10يجب على الشركة تحويل  للشركة،الشركات السعودية والنظام األساسي   لنظاموفقًا 

 % من رأس المال. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.30هذا االحتياطي إلى 
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 اإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة  -11
 

وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو   كبار المساهمينتمثل الجهات ذات العالقة  
السيطرة المشتركة أو التي يمارس عليها تأثيرا هاما من قبل هذه الجهات. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من 

 قبل إدارة الشركة. 

 
 العالقة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر: نورد فيما يلي المعامالت مع الجهات ذات 

 

 الجهات ذات العالقة:  مع ( المعامالت أ
 

شراء  المصاريف  المشتريات  المبيعات  )غير مراجعة(  2021مارس  31
ممتلكات  
 ومعدات 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   

 - - 111,869,105 - فرانس بولتري 

 - 118,505 66,871 9,022,085 شركة بيت الشواية 
 - 918,748 48,9583 570.9272. شركة الخليج للتموين 

 3,656,268 1,549,231 520,143 1.313,071 شركة مركز أغذية الحمية 
 - 47,287 28,879 255,987 شركة الزاد السعودية

 - 80,332 861,680 - شركة بريدة للتجارة والتبريد 
 - 618,375 - - شركة الكفاءة العقارية

 - 2,109,056 - - شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم 
 
 
 

 تمويل ال المصاريف  المشتريات  المبيعات  )غير مراجعة( 2020 مارس 31
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

  - 59,349,996 - فرانس بولتري 
 - 152,486 - 8,041,193 الشواية شركة بيت 

 - 535,500 208.186 3,474,819 شركة الخليج للتموين 
 - 1,018,993 229,120 1,767,175 شركة مركز أغذية الحمية 

 - 36,942 97,239 297,685 شركة الزاد السعودية
 - 28,716 - 587,031 شركة ذاتي المحدودة

 - 166,114 2,000 - شركة بريدة للتجارة والتبريد 
 429,044 587,690 - - شركة الكفاءة العقارية

 42,475,317 682,344 - - العلي المنجم  عبد هللاشركة أبناء 
 - 5,000 - - شركة األعمدة للمقاوالت

 

 . (18لاير سعودي تم تسويتها الحقا مقابل األرباح المعلنة )إيضاح  42,904,361وقدرها  شركاءالمبالغ المدفوعة لل •
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 )تتمة(  اإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة -11
 

 نورد فيما يلي األرصدة لدى الجهات ذات العالقة المدرجة في قائمة المركز المالي: 

 المستحقة من الجهات ذات العالقة:  ( المبالغب 
 فيما يلي تحليالً بالمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة الخاضعة للسيطرة المشتركة للشركة األم: 

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 )مراجعة( )غير مراجعة(  
 لاير سعودي  لاير سعودي  

  ───────  ─────── 
 71,043,712 60,084,539 فرانس بولتري 

 7,150,774 9,974,601 شركة بيت الشواية 
 1,262,899 1,759,628 شركة الخليج للتموين 
 473,886 92,198 شركة ذاتي المحدودة
 151,715 86,421 شركة الزاد السعودية

 418,942 59,573 شركة بريدة للتجارة والتبريد 
 1,025,235 - شركة مركز أغذية الحمية 

  ───────  ─────── 
 72,056,960 81,527,168 

  ═══════  ═══════ 
 

إن األرصدة أعاله بدون ضمانات وبدون عمولة وال يوجد تاريخ محدد لسدادها. تقوم اإلدارة بتقدير المخصص بشأن رصيد المبالغ 
بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. ال يوجد رصيد  المستحقة من الجهات ذات العالقة بتاريخ إعداد القوائم المالية  

ت مستحق من الجهات ذات العالقة بتاريخ إعداد القوائم المالية متأخر السداد، مع األخذ في االعتبار الخبرة السابقة في التعثر والتوقعا 
ة أن أرصدة الجهات ذات العالقة غير منخفضة القيمة. لم يطرأ المستقبلية للقطاعات التي تعمل فيها الجهات ذات العالقة، ترى اإلدار

أي تغيير في أساليب التقديرات أو االفتراضات الهامة التي تم إجراؤها خالل الفترة المالية الحالية عند تقييم مخصصات األرصدة  
 المستحقة من الجهات ذات العالقة.

 

 المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقةج( 
 فيما يلي تحليالً بالمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة الخاضعة للسيطرة المشتركة للشركة األم: 

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 )مراجعة( )غير مراجعة(  
 لاير سعودي  لاير سعودي  
  ───────  ─────── 

 146,950 2,894,729 شركة مركز أغذية الحمية 
 40,364 171,222 الشركة األم() المنجمشركة أبناء عبدهللا العلي 

  ───────  ─────── 
 187,314 3,065,951 كما في نهاية الفترة 

 
 

 

 ═══════  ═══════ 

ديسمبر   31تخدم الشركة حسابًا بنكيًا باسم الشركة األم. إن الشركة هي المستفيد من هذا الحساب البنكي. بلغ الرصيد كما في  تس
 لاير سعودي(. 1,003: 2020لاير سعودي ) 115,995: 2021

 

 الشروط واألحكام الخاصة بالمبلغ المستحق إلى أحد الشركاء أعاله:
 يوماً.  45إلى   30فترة سدادها عموماً من  وتتراوحبعمولة إن هذه المبالغ غير مرتبطة 
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 )تتمة( اإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة  -11
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة ( د
 

يشمل كبار موظفي اإلدارة بالشركة موظفي اإلدارة العليا الذين لديهم السلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة. 
 فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة: 

 

 2021مارس  31
 )غير مراجعة( 
  لاير سعودي 

 2020مارس  31
 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 
 1,175,088 1,362,694 منافع الموظفين قصيرة األجل 

 128,734 108,441 التزامات المنافع المحددة للموظفين 
 

 دائنون تجاريون، مصاريف مستحقة وأخرى   -12
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 )مراجعة( )غير مراجعة(  
 لاير سعودي  لاير سعودي  
  ───────  ─────── 

 149,777,122 225,703,227 دائنون تجاريون 
 29,098.804 24,695,498 مصاريف مستحقة 

 762,544 694,462 دفعات مقدمة من العمالء 
 1,410,235 920,752 دائنون آخرون 

  ────────  ──────── 
 252,013,939 181,048,705 
  ════════  ════════ 

 بالمطلوبات المالية أعاله: الشروط واألحكام الخاصة 

 * إن الذمم الدائنة التجارية واألخرى غير مرتبطة بعمولة وتبلغ فترة استحقاقها ثالثة أشهر. 
 
 

 القروض قصيرة األجل  -13
 

حصلت الشركة على قروض مرابحة وتورق من بنوك محلية لتمويل متطلبات رأس المال العامل الخاص بالشركة. إن القروض 
 بضمان مشترك من الشركة األم وتحمل تكاليف اقتراض وفقاً للمعدالت التجارية السائدة. مضمونة 

 
  520,000,000:  2020لاير سعودي )  700,000,000، حصلت الشركة على إجمالي تسهيالت قدرها  2021  مارس   31كما في  

 ودي(. لاير سع 128,000,000: 2020لاير سعودي ) 105,000,000مبلغ لاير سعودي( واستخدمت 
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 الزكاة المستحقة  -14

 

قامت شركة أبناء عبد هللا العلي المنجم )"الشركة األم"( والشركة بتقديم إقرارها الزكوي على أساس مستقل حتى السنة المنتهية في  
هيئة الزكاة حصلت الشركة األم على موافقة  (،  2017أكتوبر    13)الموافق    1439محرم    23اعتبارا من تاريخ  .  2016ديسمبر    31

 2008ئة( لتقديم إقراراتها الزكوية على أساس مجمع، بما في ذلك الشركة، وبالتالي اعتباًرا من عام  )الهي  والضريبة والجمارك
فصاعًدا، بدأت الشركة األم في تقديم اإلقرارات الزكوية المجمعة لكافة الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل، بما في ذلك الشركة. 

قدمت الشركة األم أيضا   إلى الهيئة.  2016حتى    2008ديسمبر  31لسنوات المنتهية في تم تقديم اإلقرارات الزكوية المجمعة عن ا
من   للسنوات  الشركة،  ذلك  بما في  بالكامل،  لها  المملوكة  التابعة  الشركات  لكافة  المجمعة  الزكوية    . 2020إلى    2017إقراراتها 

التزام الزكاة عن طريق حساب الزكاة المستحقة على   . يتم احتساب2020ديسمبر  31شهادة الزكاة حتى  األم علىحصلت الشركة 
أساس مستقل لكل منشأة من منشآت المجموعة ثم تحديد المبلغ المستحق لكل شركة بالتناسب على أساس حساب الزكاة المجمعة 

 للمجموعة.

 
(، تعهدت 10( وتغيير الوضع القانوني للشركة بعد نهاية السنة )إيضاح  1في ضوء الموافقة على عملية االكتتاب العام )إيضاح  

الشركة األم بتحمل وتسوية أي التزامات إضافية قد تنشأ عند االنتهاء من الربوط الزكوية التي قد تصدر مستقبالً فيما يتعلق بالسنوات  
 . 2020حتى  2008من 

 

 مصروف الزكاة 
 تتكون الزكاة المحملة للفترة مما يلي: 

 لفترة الثالثة أشهر  
 الفترة المنتهية

 للسنة
 المنتهية

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
 لاير سعودي 

 ────────── 
 لاير سعودي

 ────────── 
   

 1,948,966 - زكاة إضافية )إيضاح أ أدناه(توزيع 
 5,285,909 3,576,526 مخصص الفترة/ السنة الحالية 

  ──────── ──  ──────── ── 
 7,234,875 3,576,526 إجمالي المجنب خالل الفترة/ السنة

  ══════════  ════════ ══      
 الزكاة المجمعة.يمثل هذا المبلغ تخصيًصا إضافيًا لمصروف الزكاة قامت به الشركة األم بناًء على حساب  (أ)

 

 الحركة في مخصص الزكاة: 
 لفترة الثالثة أشهر  

 الفترة المنتهية
 للسنة

 المنتهية
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
 لاير سعودي لاير سعودي 
  ───────────  ──────── ── 

 2,780,142 5,285,909 في بداية السنة
 7,234,875 3,576,526 الحالية مخصص الفترة/ السنة 

 (4,729,108) - مدفوعات خالل الفترة/ السنة
  ───────────  ──────── ── 

 5,285,909 8,862,435 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة
  ═══════════  ════════ ══ 

 الربوط الزكوية 
 

)"الهيئة"( عن  هيئة الزكاة والضريبة والجماركتم تقديم اإلقرارات الزكوية المجمعة من قبل الشركة األم، بما في ذلك الشركة، إلى 
تقوم الشركة األم بتسوية أي ربط قد ينشأ في   .. ولم يتم إصدار الربوط النهائية من قبل الهيئة بعد2020حتى    2008من    السنوات

 . 2020حتى  2008المستقبل فيما يتعلق بالسنوات من 
 

 ها الزكوي على أساس مستقل. ، ستقوم الشركة بتقديم إقرارالحقا 
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 اإليرادات  -15

 الثالثة أشهر المنتهية في لفترة  

 

   2021مارس   31
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي 

   2020مارس  31
 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي

 
 401,894,334 348,077,089 بضاعة غير معدة للبيع بالتجزئة محولة في نقطة من الزمن

 284,088,795 278,344,027 بضاعة معدة للبيع بالتجزئة محولة في نقطة من الزمن 
 1,595,380 1,634,288 خدمات محولة على مدى الزمن

  ──────── ─  ──────── ─ 
 628,055,404 687,578,509 

  ════════ ═  ════════ ═ 
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 توقيت إثبات اإليرادات 

 2021مارس   31
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي 

 2020مارس  31
 مراجعة( )غير 

 لاير سعودي
 

 685,983,129 626,421,116 بضاعة محولة في نقطة من الزمن 
 1,595,380 1,634,288 خدمات محولة على مدى الزمن

  ─────────  ──────── ─ 
 628,055,404 687,578,509 

  ═════════  ════════ ═ 
   

 تكاليف التمويل   -16
  

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  

 2021مارس   31
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي 

 2020مارس  31
 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي

 

 1,104,756 423,467 عمولة على القروض البنكية 

 261,359 314,655 عمولة على التزامات إيجار 

  ─────────  ──────── ─ 
 738,122 1,366,115 

  ═════════  ════════ ═ 
   

 ربح السهم  -17
 

ربح السنة المتعلق بالمساهمين في الشركة على المتوسط صافي وذلك بقسمة  المخفضةاألساسية و السهم يةيتم احتساب ربح 
. ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم األساسية حيث ال يوجد لدى الشركة المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة

 مخفضة لممارستها. أي أوراق مالية قابلة للتحويل أو أدوات 

مة يعكس الجدول التالي الربح للفترة المتعلقة بحملة األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة المستخد
 في احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة.

 ربحية السهم األساسية والمخفضة من إجمالي الربح. 
 

 منتهية في لفترة الثالثة أشهر ال 

 

 2021مارس   31
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي 

 2020مارس  31
 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي

 
 75,666,695 29,463,803 إجمالي الربح للفترة 

 60,000,000 60,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية والمخفضة  
  ─────────  ──────── ─ 

 1,26 0.49 والمخفضةربحية السهم األساسية 

  ═════════  ════════ ═ 
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 توزيعات األرباح  -18
 

  م في اجتماعه الشركاء قترح، ا2020مارس  31توزيع أرباح في الفترة الحالية. خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  يتم اقتراح لم
  286بواقع  )لاير سعودي    42,904,361  بمبلغ( توزيعات أرباح  2020أبريل    16هـ )الموافق  1442شعبان    23المنعقد بتاريخ  

 لاير سعودي للسهم(. 
 

 المعلومات القطاعية  -19
 

 على النحو التالي:   داخل المملكة العربية السعودية  وألغراض اإلدارة، تتكون الشركة من وحدات أعمال بناًء على المناطق الجغرافية
 

 اإلجمالي  المنطقة الغربية المنطقة الشرقية المنطقة الوسطى  لفترة الثالثة أشهر 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  )غير مراجعة( 2021مارس  31المنتهية في 

 628,055,404 216,884,281 121,778,940 289,392,183 اإليرادات 

 530,614,947 182,078,721 102,664,268 245,871,958 تكلفة اإليرادات 

 7,143,272 2,815,288 1,608,372 2,719,611 استهالك وإطفاء الموجودات 

 1,909,030 581,157 279,709 1,048,164 استهالك موجودات حق االستخدام 

 33,040,329 10,849,440 7,452,067 14,738,822 ربح القطاع 

  ════════  ════════  ════════  ════════ 
)غير  2021مارس  31 إجمالي الموجودات

 مراجعة( 
604,641,795 219,931,564 337,667,804 1,162,241,163 

  ════════  ════════  ════════  ════════ 
)غير  2021مارس  31 إجمالي المطلوبات

 مراجعة( 
459,834,350 11,968,677 20,523,390 492,326,417 

  ════════  ════════  ════════  ════════ 

 
 اإلجمالي  المنطقة الغربية المنطقة الشرقية المنطقة الوسطى  لفترة الثالثة أشهر  
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2020مارس  31المنتهية في  

 687,578,509 237,403,735 140,764,017 309,410,757 اإليرادات 

 549,468,416 190,732,220 113,211,449 245,524,747 تكلفة اإليرادات 

 7,301,405 3,216,778 1,823,073 2,261,554 استهالك وإطفاء الموجودات 

 1,690,520 540,898 228,677 920,945 استهالك موجودات حق االستخدام 

 77,475,414 22,749,241 16,936,973 37,789,200 ربح القطاع 

  ════════  ════════  ════════  ════════ 
 1,069,848,805 337,705,454 219,767,247 512,376,104 2020ديسمبر   31 الموجوداتإجمالي  

  ════════  ════════  ════════  ════════ 
 429,397,862 169,653,585 158,667,167 101,077,110 2020ديسمبر   31 المطلوباتإجمالي  

  ════════  ════════  ════════  ════════ 
 

القرار بشأن توزيع الموارد وتقويم األداء.    اتخاذتقوم اإلدارة العليا بمراقبة نتائج العمليات لوحدات األعمال بصورة مستقلة لغرض  
يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بصورة مماثلة مع الربح أو الخسارة في القوائم المالية. كما أن تمويل 

المصاريف اإلدارية )بما في ذلك تكاليف التمويل ورواتب ومزايا الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس اإلدارة وإدارات المالية الشركة و
وتقنية المعلومات والقانونية والموارد البشرية والشؤون اإلدارية والدعم، والمصاريف واإليرادات األخرى( والزكاة تدار على أساس  

 لى القطاعات التشغيلية.الشركة وال يتم توزيعها ع
 

 االلتزامات المحتملة والتعهدات الرأسمالية  -20
 

لاير سعودي( بشأن   410.000:  2020ديسمبر    31لاير سعودي ) 650,000أصدرت الشركة خطابات ضمان بلغ حدها األقصى 
لاير سعودي(. توجد   33,597,707:  2020ديسمبر    31لاير سعودي )  25,051,712تنفيذ العقود واعتمادات مستندية بمبلغ  

لاير سعودي(   9,677,152:  2020ديسمبر    31)  2021  مارس 31لاير سعودي كما في    5,124,074تعهدات رأسمالية قدرها  
 تتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات. 

 
  



 )المعروفة سابقا باسم شركة ثالجات المنجم(  شركة المنجم لألغذية
 مقفلة( سعودية )شركة مساهمة 
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، وبعد ذلك تم اإلعالن عنه في مارس  2019( ألول مرة في نهاية ديسمبر  19-دتم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا )كوي
من قبل منظمة الصحة العالمية وتصنيفه بالجائحة. ال يزال فيروس كورونا ينتشر في جميع المناطق تقريبًا حول العالم بما   2020

ل في المدن، مما أدى إلى تباطؤ األنشطة االقتصادية في ذلك المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى قيود على السفر وحظر التجو
 وإغالق العديد من القطاعات على المستويين العالمي والمحلي. 

 
 إن مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال الشركة وعملياتها ونتائجها المالية غير مؤكد ويتوقف على العديد من العوامل 

والتطورات المستقبلية، والتي قد ال تتمكن الشركة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية. تشمل هذه العوامل معدل انتقال  
الفيروس، ومدة التفشي، واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء، وتأثير تلك اإلجراءات  

 صادي، وأثر ذلك على األعمال الخاصة بالعمالء والشركاء في الشركة وغيرها من العوامل.على النشاط االقت
 

، لم تتأثر عمليات الشركة تأثًرا 2021مارس    31وحتى اآلن وكما بتاريخ إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في  
 على أعمالها ونتائجها المالية.   19الشركة في تقييم طبيعة ومدى تأثير كوفيد    . وسوف تستمر إدارة19-سلبيًا كبيًرا نتيجة تفشي كوفيد

 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة  -22

 (. 2021سبتمبر   13)الموافق هـ 1443صفر  6تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة من قبل الشركاء بتاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


